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    APRIL–MALI TRAVEN,  MAJ–VELIKI TRAVEN

29-NED= KATARINA SIENSKA,ROBERT  7. Za farane,
tudi za še nerojene,Franci,starši Kramberger-Jerič
10.-na č.SV.DUHU devetdnevnica, Franc Vanček
obl. starši,Štefan Robar,p.Dovnik, Kristan Zdenko,      

30-PON=PIJ V.,JOŽEF  17.30- po n. Brezm.
na č.SV.DUHU  devetdnevnica                        20.ŽPS

1.TOR =JOŽEF DELAVEC 7.- na č.SV.DUHU
devetdnevnica

2.SRE.=ATANAZIJ šk-c.uć.   17- , skušnja birmancev
18.-na č.SV.DUHU devetdnevnica, SPOVED
3.ČET.=FILIP IN JAKOB          9.-Filip,Ana Kac,

17,30.- na č.SV.DUHU devetdnevnica
4.PRVI PET=FLORJAN 17,30.-Mojca Albreht in njene
otroke  devetdnevnice na č.SV.DUHU za birmance 

5-PRVA SOB=ANGEL,GOTARD 17,30.-na č.
SV,DUHU devetdnev, POSVETITEV PREČISTEMU

MARIJINEMU SRCU 
6.-NED.=DOMINIK S.  7.Za žive in p. farane,          10.-

BIRMA      Za birmance,njihove družine,botre,
Pok.Gajšek,sor.,  Pok Bezget sor.,  VIDEŽ=15.-po

namenu gasicev Za blagoslov in  BOŽJE varstvo.

Jezus, hvala, ker si nam dal  tako veliko obljubo, 
in hvala, ker tvoje besede  nikoli ne ustvarjajo
praznih iluzij,   ampak nas učijo sprejemati
življenje.
Hvala, ker se lahko  zanesemo nate tudi, ko vsi
drugi odpovedo.Amen. Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B

 »Jaz sem resnična vinska trta 
in moj Oče je vinogradnik.
Vsako mladiko na meni, 
ki ne rodi sadu, odstrani; 

in vsako, ki rodi sad, očiščuje,
da rodi še več sadu.

Vi ste že čisti zaradi besede, 
ki sem vam jo povedal. 

Ostanite v meni in jaz v vas. 
Kakor mladika ne more sama 

roditi sadu, če ne ostane na trti,
tako tudi vi ne, 

če ne ostanete v meni. 
Jaz sem trta, vi mladike. 

Kdor ostane v meni 
in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti

brez mene 
ne morete storiti ničesar.«

Jn 15,1–8

PRETAKANJE SOKOV

Vsi ljudje smo mladike, ki rastemo
na trti – Kristusu. Stopnje te rasti
pa so različne.
Prva stopnja nam je bila
podarjena s stvarjenjem. 
Bivamo, ker nas je hotela
»izgovoriti« Beseda, ki je po
njej vse nastalo. Ta Beseda

je 

bila tudi življenje, zato živimo.
Na višjo stopnjo smo dvignjeni po

učlovečenju. »Zaradi nas ljudi in
zaradi našega zveličanja je prišel iz

nebes in postal človek,«
izpovedujemo v obrazcu vere. Omogočeno

nam je bilo življenje milosti.
Kar je bilo pri učlovečenju omogočeno, je
bilo pri krstu uresničeno. Povezani

smo bili s Kristusom, po njem z Očetom
in Duhom; kot mladiko nas je vcepil na
Božjo trto. Sok nadnaravnega življenja
je iz trte – Kristusa – začel pretakati v

nas in nas naredil deležne Božje narave
Kristusa, ki je postal deležen naše

človeške narave.
Na najvišjo stopnjo se povzpnemo, kadar

vse, kar nam je bilo po krstu
podeljeno brez naše vednosti, 

sprejmemo zavestno, hote in
premišljeno.

Tedaj postane naša vera osebna, poraja
se iz prepričanja, hrani se iz osebnega
pogovora. Sok, ki se je poprej iz trte –
Kristusa – prelival v mladiko – mene –
podzavestno in samodejno, se   sedaj

pretaka vame ljubezensko in
prijateljsko.

Kdor se tega zaveda, je poklican, da postane
rodovitna trta. Naš čas pričakuje od svojih sinov

in hčera, da si natočimo čistega vina.
Mati številne družine je pripovedovala: 
»Dogajalo se je, da je kateri od otrok 
postajal vse bolj težek in nemogoč. 

»Če ostanete v meni
in moje besede ostanejo v vas,

prosite, karkoli hočete,
in se vam bo zgodilo.«

http://zupnija.laporje.si/


Čutila sem, kaj mi je storiti: izkazovati 
mu moram več pozornosti, posvečati 
več ljubezni in zanj več moliti. Ko sem
to storila, se je otrok umiril. Vse je bilo
spet dobro.«

Naš čas je v marsičem podoben nemogočemu
otroku. Kdor med nami je veren, ve, kaj mu je

storiti. Po: F. Cerarju

 

Kdor ostane v meni in jaz v
njem, ta rodi obilo sadu,

kajti brez mene ne morete
storiti ničesar.

Janezov evangelij 15,5

Gospod Jezus, se ti ne zdi, da nekoliko
pretiravaš? 

Ali nisi morda tudi – če smem tako reči –
malce domišljav?

To, da brez tebe ne moremo storiti kaj
dosti, že mogoče, to razumem.

Ampak da ne moremo storiti ničesar ...
Brez tebe lahko postanemo veliki in

krepki, lahko hodimo v šolo, se
ukvarjamo s športom, se zabavamo, si

poiščemo službo, poklicno napredujemo,
postanemo bogati, si ustvarimo družino,

kupimo avto, si postavimo hišo s tremi

televizorji, videorekorderjem, glasbenim
stolpom in računalnikom. 

Brez tebe lahko imamo prijatelje,
potujemo po svetu, gremo na počitnice na
tropske otoke. Brez tebe lahko uživamo v

zasluženem pokoju. 
Oprosti, Gospod Jezus, ampak če

dobro premislim, se mi zdi, da brez
tebe pravzaprav lahko delamo vse.

Brez mene lahko delate »vse«,
toda takšen vse, ki mine,

ki ga je samo listje,
brez sadov za večno življenje.

»Vse«, ki je nič.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

»Pusti, nima smisla, 
sva ga pač zamudila …«

KAJ JE ZAPISANO NA TEM IZKLESANEM KAMNU ?
SVOJE RAZMIŠLJANJE IN MISLI  NAPIŠI IN POŠLJI!

HVALA - JANEZ
DO ZDAJ Z GOTOVOSTJO VEMO O TEM 

KAMNU: 
1/ NAJDEN ZAKOPAN
OB ZIDU GARAŽE 
PRED 25 LETI,
2/  VSI ZNAKI 
GOVORE, 

DA JE TO KRSTNI KAMEN,  NAREJEN  V 
ROMANSKEM SLOGU.
 3/  S PRECEJŠNJO GOTOVOSTJO 
LAHKO TRDIMO, DA JE SLUŽIL SVOJEMU
NAMENU V CERKVI SVETIH APOSTOLOV
FILIPA IN JAKOBA ŽE OD LETA 1251, KO 
SE CERKEV PRVIČ OMENJA.

PRIDNI – Mamica reče svojim trem otrokom: »Za
rojstni dan si želim tri pridne otroke!« – »Fino,« se
oglasi Žan, »potem nas bo torej šest.«

Spoštovanje, ki smo ga dolžni ženi, 
ima tudi nadnaravni značaj. 

V nazareški hišici je gospodinjila žena, 
ki jo je učlovečeni Bog 

imenoval mater in jo ljubil 
in jo spoštoval in jo ubogal ... 

Sijaj te žene pada na vse matere,
na ves ženski spol.
(Janez Evangelist Krek)

»Dajte mi,
prosim, tole.«
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